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** Maliki Aşiret Şeyhlerine Seslendi 

 

13 Ekim: Irak Başbakanı Nuri El Maliki Kerkük ilindeki aşiret şeyhlerine seslenerek, 

güvenlik güçlerini desteklemeleri talebinde bulundu. Maliki konuşmasında “Ana hedef 

Irak’ın güvenliği ve birliği olmalıdır. Kerkük de Basra ve Süleymaniye şehirleri gibi bir 

Irak şehridir” şeklinde konuştu.(El-Meda Press) 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

** El-Kudüs Camisine Yapılan Saldırılarda 9 kişi öldü, 19 kişi yaralandı 

 

Kerkük İli Polis Müdürlüğünden bir kaynağın açıklamalarına göre; Kurban Bayramı 

sabahında El-Kudüs camisine yapılan bombalı saldırıda 9 ölü ve 19 yaralı olduğu bildirildi. 

(El-Meda Press). 

 

 
 

** Kerkük İl Meclisi El-Kudüs Camisine Yapılan Saldırıları kınadı 

 

15 Ekim: Kerkük İl Meclisi, kurban bayramı namazı akabinde meydana gelen patlama 

hakkında yazılı bir açıklamada bulundu. Kerkük İl Meclisi açıklamasında, Kurban 

Bayramının ilk gününde El- Kudüs camisinde bayram namazı kılan insanlarımızın 

hunharca katledilmesini şiddetle kınada. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Bizler 

İl Meclisi olarak dini, mezhepsel ve milli bağlantıları ne olursa olsun halkımıza karşı 

işlenen bu tür eylemleri şiddetle kınıyor, şehit olanlara Allahtan rahmet ve yaralılarımıza 

acil şifalar diliyoruz”. (Kerkük İl Meclisi Sitesi).  

 

** Kildani Kilisesi Başkanı Patrik Mar-Louis Sako Kudüs Camisine yapılan 

saldırıları ile ilgili bir açıklama yaptı. 

 

15 Ekim: Bayram namazı sonrası meydana gelen kanlı eylem üzerine, Irak ve Dünyada 

Kildani Kilisesi Başkanı Patrik Mar-Louis Sako bir açıklama yaparak; Kerkük’teki Kudüs 

Camisine yapılan kanlı saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi ve 

Irak Hükümetinden güvenliğin ve istikrarın sağlanması konusunda ciddi çabalar harcaması 

talebinde bulundu. Patrik Sako Kurban Bayramı münasebetiyle açıklamış olduğu bayram 

tebriği mesajında; Sevgili Kerkük şehrindeki Müslümanları Kurban Bayramı 

münasebetiyle tebrik etti. Şehit ailelerine taziyelerini sunarken, yaralılara acil şifalar 

dilediğini bildirdi. (El-Meda Press) 



 
 

 

 
 

** Milletvekili Jale Neftçi’nin El-Kudüs Camisi cinayeti hakkındaki Yazılı açıklaması  

 

 
 

17 Ekim: Parlamento üyesi milletvekili Jale Neftçi, El- Kudüs camisine yapılan bombalı 

saldırı hakkında yazılı bir açıklama yaparak bu olayı şiddetle kınadığını dile getirdi. Neftçi 

açıklamasında; emniyet güçlerinin bu durumdan ötürü tüm güvenlikle ilgili planlarını 

gözden geçirmeleri gerektiğini, ve halkın menfaatinin her şeyin önünde tutulmasının 

önemli olduğunu, Irak halkının bugün de hükümetinden güvenliğin temin edilmesi 

talebinde ısrarla durduğunu, aksi takdirde Irakta siyasi hayatın tamamen başarısız 

olabileceğini dile getirdi. (www.bizturkmeniz.com) 

 

**  Türkmen Kardeşlik Ocağı Yeni Başkanını Seçti 

 

27 Ekim: Irak Türkmenlerine sosyal ve kültürel yönlerden büyük katkısı olan Türkmen 

Mrkezi Bağdat!ta bulunan “ Türkmen Kardeşlik Ocağı”nın yeni yönetim kurulu seçimi, 

Cumartesi 27 Ekim 2013 tarihinde yapıldı. Eski başkan Prof. Dr. Mehmet Ömer Kazancı 

kendi isteği ile başkanlığı bıraktığını açıklamış ve bunun üzerine adaylar arasında bir seçim 

yapılmıştır. Seçim sonucunda Bağdat Üniversitesi Diller Fakültesi Türk Dili bölüm 

başkanı 

 

 

http://www.bizturkmeniz.com/


 
 

 

 
 

Dr. Necdet Yaşar Bayatlı Ocağın başkanlığına seçilmiştir. Mehmet Ömer Kazancı ise 

üyeler tarafından Fahri başkanlığa seçilmiştir. Bilindiği üzere Türkmen Kardeşlik Ocağı 

1960 yılında Bağdat’ta kurulmuş, 50 yıl boyunca Türkmen kültürü ve siyasetine büyük 

hizmetler sunmuş ve 1961 yılında da “Kardeşlik” ismindeki aylık dergiyi çıkarmaya 

başlamaya başlamıştır. dergi bugüne kadar yayın hayatına devam etmektedir.. 

 Dergi 287. sayısını yayınlayarak Türkmen kültürüne ve Türkmen gazetecilik hayatına 

büyük katkılarda bulunmuştur. (www.bizturkmeniz.com) 

 

** Türkmen Milletvekili Abbas Beyatlı Kerkük Olası Kerkük Yönetimi ile İlgili 

Açıklamalarda Bulundu  

  

28 Ekim: Kanun Devleti Listesinden Türkmen milletvekili Abbas Beyatlı, Kerkük ili 

konusunun çok komplike ve hassas olduğunu, orada yapılacak il meclisi seçiminin oradaki 

sosyal ve politik gerçekleri yansıtması gerektiğini, Kerkük’ün yönetiminin çoğunluk ya da 

azınlık metodu ile değil, uyuşma ile yapılması gerektiğini dile getidi. Beyatlı bu 

açıklamasında: “Kerkük ilinde seçimin yapılabilmesi için özel bir yasaya ihtiyaç vardır. 

Zaten İller Meclisi Seçimi Yasasında da böyle bir hüküm vardır. Musul, Necef, 

Süleymaniye gibi illerde yapılabilecek seçimler, Kerkük’te aynı şekilde yapılamaz. Zira bu 

şehir karışık ve hassas bir şehirdir ve Kerkük seçimlerinin de bu gerçekleri yansıtması 

gerekir. Kerkük’teki tüm oluşumlar böyle bir yasanın çıkması için anlaşmalıdırlar. Çıkacak 

olan yasa da, bütün tarafların haklarını koruyacak ve onları tatmin edecek şekilde 

olmalıdır” şeklinde açıklamalarda bulundu. (Şebeket Ahbar El-Iraq) 
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** Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Kerkük Bürosu Milletvekili Seçim 

İşlemlerinin Başladığını Bildirdi  

 

29 Ekim: Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin Kerkük’teki bürosu, gelecek yılın nisan 

sonunda yapılacak olan parlamento seçimlerine katılacak olan siyasi oluşumların kayıt 

işlemlerine başlandığını açıkladı. Seçim bürosu seçmen kütüklerinin yenilenmesi amacıyla 

Kerkük’te ve Kerkük’e bağlı ilçelerde 43 adet merkez açılacağını bildirdi. Büro sorumlusu 

siyasi oluşumların seçime katılmak üzere kayıt işlemlerinin 23 Ekimde başlamış olduğunu 

ve 15 Kasım tarihine kadar da devam edeceği bildirilmiştir. Seçim bürosuna göre, 

vatandaşların kendilerine ait bilgileri yenilemek için yakın tarihte gün tespit edileceğini ve 

bunun resmen ilan edileceğini bildirilmiştir. (Al-Nahrain). 

 

** Erşat SALİHİ: çok önemli uyarılarda bulundu 

  

 
 

Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği’ne bağlı Salahattin ili bürosundan bir heyet Irak 

Türkmen Cephesi Genel başkanı ve Kerkük milletvekili Erşat Salihi ile görüştü. 

Görüşmede Tuzhurmatu’da meydana gelen acımasız saldırılar konusu dile getirildi. Salihi 

görüşme sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Salihi açıklamasında Türkmen milletini 

gayrimenkul satma konusunda uyarılarda bulundu ve Türkmenleri bölgelerini terk etmeye 

zorlayan planlı terör eylemlerin temel amacı Türkmen bölgelerinde Türkmen nüfusunu en 

aza düşürmektir şeklinde konuştu . Salihi Türkmeneli’de emlak satmayıp başka bölgelerde 

satın almak büyük bir ayıp diye nitelendirdi. 


